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Rektorns månadsbrev april 2020 

 
Hej alla elever och vårdnadshavare!  
Här kommer rektorns månadsbrev för april 2020. 
 

April månad har även den till stor del kretsat kring Coronaviruset,  
Covid-19. Kalmar kommun betraktar nu närvaroläget på grundskolan som  
närmast normalt. Trenden fortsätter med bättre närvaro överlag även på  
Kalmarsundsskolan. Vi fortsätter tvätta händerna och följer råden från  
Folkhälsomyndigheten, dvs om man är frisk är man i skolan och är  
man sjuk är man hemma. Förbud mot allmänna sammankomster  
med över 50 personer gäller inte skolan. Det är viktigt att  
skolan/fritids är öppen för att vårdnadshavare med samhällsviktiga  
funktioner ska kunna jobba. Folkhälsomyndigheten har tagit fram  
nya föreskrifter som gäller skolmatsalar. Enligt dem kan barnen fortsätta ta mat själva i  
matsalen, men Folkhälsomyndigheten poängterar att det viktiga är att det inte  
förekommer trängsel mellan eleverna. Vi har sträckt ut mattiderna så långt som  
möjligt, avstånd i kön och även gjort om i matsalen gällande logistiken hur maten  
distribueras ut till eleverna samt tagit bort salladsbuffén, brödet och soppan helt enligt  
rekommendationerna. Att handhygien sköts är vi väldigt noga med och tangentbord  
och dylikt ska tvättas. Jag förutsätter att alla följer de direktiv och rekommendationer  
vi får från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Jag upplever att alla är väldigt noga  
med detta och förstår allvaret, både elever och personal. Under pågående  
coronapandemi har även städningen i skola utökats till att omfatta daglig avtorkning 
(med rengöringsmedel) av kontaktytor enligt Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. Du kan/får gärna läsa mer på Skolverkets hemsida gällande Co-
vid-19. Följ länken nedan… 

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---

regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-

skollagstiftningen#h-Skolmatochskolmatsalar 

Skolavslutning 
Det är rektor som fattar beslut om hur avslutningarna ska ske på respektive  
skola/förskola. Utbildningsförvaltningens rekommendation till rektor är att  
säkerställa social distansering. Det kommer att innebära att avslutningarna  
kommer att se annorlunda ut, jämfört med vad vi är vana vid. 
Skolavslutningarna kommer att genomföras klassvis i klassrummen,  
utan närvaro av andra än klassen och deras pedagoger. 

 
Avslutningsvis skickar jag med följande tänkvärda ord om att det nu är viktigt att vi  
blickar framåt i en tid som utmanar oss…”Never look back, nothing ever changed there!” 
 
 

Med vänliga hälsningar! // Rektor Uffe 
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